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Dispensation til opstilling af solceller på terræn inden for 

strandbeskyttelseslinjen på Peberholm, matr. nr. 1, Peberholm Ø, 

Kastrup i Tårnby Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har den 18. marts 2022, på vegne af Øresundsbro Konsortiet, søgt om 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opstilling af solceller på terræn 

inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1, Peberholm Ø, 

Kastrup, i Tårnby Kommune. 

 

Af hensyn til den samlede tidsplan i projektet, er sagsbehandlingen ønsket 

fremmet. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

15, til opstilling af solceller, som ansøgt.  

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Du skal selv undersøge, om 

dit projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Du kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

Du må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver 

klaget over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. Du vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger 

om, hvordan du skal forholde dig, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Du kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

MOE A/S har den 18. marts 2022 ansøgt Kystdirektoratet om dispensation fra 

strandbeskyttelsen til at opstille solceller på terræn på Peberholm i Tårnby 

Kommune. Ansøgningen er indsendt på vegne af Øresundsbro Konsortiet. 

 

Peberholm er en kunstigt anlagt ø, der forbinder den vestlige tunnel med højbroen 

mod øst som en del af Øresundsforbindelsen mellem Amager og Skåne. 

 

Figur 1. Ortofoto 2020. Det orange prikkede område markerer det strandbeskyttede areal. De orange 

streger markerer de vejledende matrikelskel. Peberholm er markeret med rød prik. 

 

Af ansøgningen fremgår følgende i kursiv: 

 

”I forbindelse med drift af infrastrukturforbindelsen, ønsker Øresundsbro Konsortiet at 

forsyne forbindelsen med strøm fra solceller. Solcelleanlægget ønsket placeret i det flade 

område mellem jernbanen og motorvejen også kaldet trafikkorridoren, som angivet på 

Figur 1. Projektet vil blive etableret i to etaper hvoraf første etape etableres med en 

installeret effekt på 1 MV. I forbindelse med etableringen af solceller, indrettes der 

ligeledes en byggeplads med oplag, maskiner samt skurvogne til mandskab mv. 

Byggepladsen etableres nordøst for den første etape af solcelleanlægget, se Figur 7.    

 

Det samlede areal af projektområdet er ca. 3 ha, hvoraf byggepladsen udgør ca. 0,3 ha. 

Selve anlægget vil lægge beslag på op til 2,5 ha. Peberholms samlede areal er 130 ha, 

hvoraf de tekniske anlæg udgør ca. 20 ha. 

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 2, kortbilag fra ansøgningen: Kort over Peberholm, med rødt markeret potentielt område for 

placering af solceller, med orange markeret område for placering af byggeplads: Kilde: SDFE 2021. 

 

Projektforslaget indeholder to løsninger til etablering af solcelleanlægget. Løsning 1) 

Solcelleanlægget etableres med øst/vestvendte paneler, Løsning 2) solcelleanlægget 

etableres med sydvendte paneler. Valg af løsning foretages af ØSB, ud fra en analyse om 

fremtidig forbrugsprofil. Anlægget er dimensioneret til en levetid på 30 år. 

I begge tilfælde anvendes solpaneler som er antirefleks behandlet med en dokumenteret 

lysrefleksionsværdi på maksimalt 7 procent. 

1.1 Løsning 1) Øst/Vestvendt panelopstilling 

Den øst/vestvendte panelopstilling indebærer at panelerne placeres parallelt med 

motorvej/jernbane. Panelerne monteres i 10-15˚ hældning. Halvdelen af panelerne 

placeres mod motorvejen og halvdelen af panelerne placeres mod jernbanen. Planoversigt 

med de to etaper er vist på Figur 2, og et tværsnit er vist på Figur 3. 

 

Panelerne monteres i ”borde” med 5 paneler over hinanden. Montagesystem rammes i 

jorden i forventet dybde på 1,6-1,8m. Der etableres 2 panelfelter der hver består af 4 borde 

med hvert sit montagesystem. I den her viste opstilling er i alt etableret ca. 2.200 

solcellemoduler. 

 

De to panelfelter har med en samlet bredde på ca. 11,5 m og en maksimal højde på ca. 2,4 

m over terræn, hvor de to panelfelter mødes i midten (se Figur 3). Derved ligger anlægget 

under niveau for både motorvej og jernbane. 

 

Opstillingen giver en den maksimale udnyttelse af markområdet, med en relativt jævn 

produktion gennem dagen. 

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 3, kortbilag fra ansøgningen. Projektforslag med øst/vest vendte paneler, planoversigt 

 

 
Figur 4, tegningsbilag fra ansøgningen. Projektforslag med øst/vest vendte paneler, snit. 

1.2 Løsning 2) Sydvendt panelopstilling  

Den sydvendte panelopstilling indebærer at panelerne placeres parallelt med 

motorvej/jernbane. Panelerne monteres i 20˚ hældning i sydvestlig retning mod 

jernbanen. Panelerne monteres i ”borde” med 4 paneler over hinanden. Montagesystem 

rammes i jorden i forventet dybde på 1,6-1,8m. Der etableres 4 panelfelter, hvoraf de 3 

nordligste består af 2 borde, og det sydligste af 1 bord. I denne opstilling er i alt etableret 

ca. 1.800 solcellemoduler, se Figur 4. 

 

Panelfelternes bredde er ca. 5,6 m og den maksimale højde (mod nordøst) er ca. 2,5 m. 

Derved ligger anlægget under niveau for både motorvej og jernbane. Afstanden mellem 

panelfelterne er ca. 4 m (se Figur 5). Opstillingen giver en den maksimale produktion fra 

solcellerne, med en høj produktion midt på dagen og mindre produktion i morgen- og 

aftentimerne. 

 

 
Figur 5, fra ansøgningen. Projektforslag med sydvendte paneler, planoversigt 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 6, fra ansøgningen. Projektforslag med sydvendte paneler, snit. 

1.3 Øvrige installationer  

Anlægget består herudover for hvert panelfelt af en inverter som omdanner 

solcellestrømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm. Inverterne placeres i gavle af 

montagesystemet midt i panelfelterne med jordspyd. Fra inverteren føres strømmen i 

nedgravede 800 kV AC kabler under panelerne til et nyetableret teknikhus som 

transformer vekselstrømmen til den aktuelle netspænding (220 kV AC), inden den via et 

jordkabel føres til koblingspunktet.  

 

Teknikhuset (Ny station 5A) placeres i midten af solcelleområdet som markeret med rød 

ring på Figur 6 nedenfor. Teknikhuset udarbejdes som ”kiosk” hvor både transformer, 

solcelletavle og IT-rum samles, og det får en størrelse på op til 50 m2 og en højde på op til 

ca. 3 m. 

 

 
Figur 7, fra ansøgningen.Nyt Teknikhus i midten af solcelleområdet markeret med rød ring 

Sammenkoblingen til nettet foretages ved et koblingsanlæg der etableres i en nedgravet 

betonkasse syd for jernbanen angivet på skitsen som "koblingspunkt". Betonkassen er ikke 

synlig over terræn.  

 

Fra afkørslen på Peberholmen og frem til teknikhuset etableres en servicevej på 4 m 

bredde med belægning af stabilgrus. Servicevejen går imellem de to panelfelter i 

anlæggets første etape. 

1.4 Etablering af anlægget 

Etablering af etape 1 ønskes påbegyndt så snart de nødvendige tilladelser foreligger, 

forventeligt tidligst omkring 1. august 2022. Etape 1 udgør den nordvestlige del af 

solcelleanlægget, og samtidig med etableringen forberedes videre udbygning med etape 2 

http://www.kyst.dk/
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mod sydøst. Den videre udbygning forventes først påbegyndt når der er indsamlet 

erfaringer fra etape 1, forventeligt i løbet af 2023.  

 

I forbindelse med etableringen indrettes en byggeplads med oplag, maskiner samt 

skurvogne til mandskab mv.  Byggepladsen på ca. 0,3 ha etableres umiddelbart nordøst 

for den første etape af solcelleanlægget, se Figur 7 og Figur 8. Byggepladsen vil ikke blive 

befæstet. Den forsynes med strøm fra Peberholm, mens der ikke tilkobles hverken 

vandforsyning eller kloak. Sanitært spildevand opsamles og bortkøres til renseanlæg, og 

affald sorteres og bortskaffes i henhold til Tårnby kommunes forskrifter. 

 

 
Figur 8, fra ansøgningen. Placering af byggeplads i forbindelse med etablering af anlægget. 

Montagesystemet etableres med jordbor, og kabler fra inverter til transformer nedgraves 

med en minigraver til en dybde på min. 80 cm, idet der først graves en kabelgrav, som 

efterfølgende tildækkes. Kabel fra transformerstation til koblingspunkt nedgraves 

tilsvarende til en dybde på min 80 cm på strækningen til grøften nord for jernbanen. 

Herfra foretages en styret underboring under jernbanen til en forgravet kanal som 

forbinder til koblingsanlægget. Herefter etableres solpanelerne på montagesystemerne.” 

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 
  

Byggeplads 

http://www.kyst.dk/
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Natura 2000 

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 142, Saltholm og omliggende hav. 

Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 126 og fuglebeskyttelsesområde 

nr. 110. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

Ansøger har medsendt en væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning på den 

internationalt beskyttede natur. 

 

Sammenfatningen af vurderingen er: 

” På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ønskede solcelleanlæg og byggeplads 

hverken under etablering eller drift, vil påvirke Natura 2000-området N142 ”Saltholm og 

omkringliggende hav”, bestående af Habitatområde H126 og Fuglebeskyttelsesområde 

F110 væsentligt negativt, ej heller arter af flagermus, eller grønbroget tudse som evt. 

benytter de omkringliggende arealer som yngle-, raste- og jagtområde. 

 

Anlægsarbejdet kan i en kortere periode medføre lokal forstyrrelse og mindre støjgener, 

men da området er afskærmet fra de potentielle raste- og yngleområder af motorvejs- og 

jernbanerampen vurderes anlægsarbejdet ikke at medføre risiko for påvirkning af 

udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Derved vil projektet ikke vil have 

betydning for det samlede Natura 2000 områdes integritet og bevaringsmålsætningen.” 

 

Kystdirektoratet finder ikke anledning til at tilsidesætte væsentligheds-

vurderingens konklusioner om, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt, eller 

medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder 

for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte er et særligt tilfælde, der kan begrunde en 

dispensation. 

 

Selvom der efter administrativ praksis generelt ikke meddeles dispensation til 

opstilling af solceller på terræn indenfor strandbeskyttelseslinjen, så er det 

Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte adskiller sig markant fra andre 

ansøgninger om opstilling af solceller. I den konkrete sag skal solcellerne opstilles 

på en kunstigt anlagt ø, der er lavet med det formål at forbinde den vestlige tunnel 

på Øresundsforbindelsen med højbroen i øst. Solcellerne skal placeres på et areal 

klemt inde mellem motorvejen og jernbanen. Der er således tale om et areal, der i 

forvejen er kendetegnet ved betydelige tekniske og samfundsmæssigt nødvendige 

anlæg. Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at de konkrete landskabelige 

hensyn er begrænsede, og at den negative påvirkning på oplevelsen af 

kystlandskabet er tilsvarende begrænset. 

 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 8 

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 

naturbeskyttelse”. 

 

Kystdirektoratet giver på ovenstående baggrund, og efter en samlet vurdering, 

dispensation til opstilling af solceller på terræn, som ansøgt og lader det være op til 

projektmager, om man etablerer den vestvendte eller sydvendte panelopstilling.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Martin Cenholt Kjeldgaard 

Specialkonsulent   

mackj@kyst.dk 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Tårnby Kommune, kommunen@taarnby.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Tårnby, amager@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds København, koebenhavn@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Tårnby, taarnby@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

kommunen@taarnby.dk; dn@dn.dk; amager@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

koebenhavn@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; taarnby@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b.  

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen3 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 

hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, 

at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 

  

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 

den følgende hverdag.   

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

 

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

  

http://www.kyst.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 142, 

Saltholm og omliggende hav 

 

 
(fra Natura 2000-planen 2022-27) 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027
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